
12/2021 

22.-28.3.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

  

 

 

 

Jäätelöuutuudet  
tulleet valikoimaan  

mm. Fazer Remix 
tuutti 2.25€/kpl ja  

Jättis Dragon tuutti 2.45€/kpl  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

  

                    

Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

Eräjärven  
Kehittämisyhdistys  

EKY  

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253  

eky@erajarvi.net 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12-16 

Kylälehti Purkiaista julkaisee 

Eräjärven kehittämisyhdistys ry, 

Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi. 

Ilmoitukset ja muu aineisto 

alkuviikosta, viimeistään ke klo 

12.00 p. 040 350 1253 tai 

purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitushin-

nat Ekyn jäsenille etusivulla 0,30 €/

pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille 

vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm. 

Mainosten jättö-aikojen ylittämisestä 

peritään 10%:n korotus/mainos. 

Leväslahden  

Pienviljelijäyhdistys ry:n 

SYYSKOKOUS 

torstaina 25.3.2021 klo 19.00 
PVY:n talolla. 

Esillä sääntöjen määräämät  
asiat. 

Tervetuloa! 
  Johtokunta 

Pääsiäisen vaikutus  

lääkekuljetuksiin 

Viikolla 13 tulee lääketilaukset 

jättää Ekylle jo ti 30.3. klo 17 

mennessä.  

Lääkkeet ovat noudettavissa 

Ekyltä to 1.4. klo 13 alkaen. 

Eky suljettu 2.-5.4. (pe-ma) 

Pääsiäisenä 

suljettu pe-ma 2.-5.4. 

Valokuitua tulossa 

Verkko-osuuskunta Ysinetti on 

saanut rahoituspäätöksen Ely-

keskukselta Eräjärven valokuitu 

–hankkeelle.  Hyväksytty rahoi-

tus on pienempi kuin alun perin 

on haettu mutta hanke yritetään 

kuitenkin toteuttaa suunnitellus-

sa laajuudessa. Tavoitteena on 

aloittaa verkon rakentaminen 

heti kesän tultua.   



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temp-

pukerho alle kouluikäisille Erä-

linnassa, tauolla 5.4. asti 
 

TIISTAISIN Klo 17.30 Sporttiker-

ho alakouluikäisille Erälinnassa, 

tauolla 5.4. asti 

   

KESKIVIIKKOISIN Klo 18-20 Par-

tio srk-kodilla parittomilla viikoil-

la, tauolla 5.4. asti 
 

TORSTAISIN Klo 12-19 kirjasto 

avoinna  
 
 

 

 

 

*   *   * 
Ma 22.3. klo 9.30 Perhekerho 

srk-kodissa  

Ma 22.3. klo 12.30 Raamattupii-

ri srk-kodissa 

Ti 23.3.2021 klo 19 Eräjärven 

Marttojen vuosikokous Erälin-

nassa, voi osallistua myös etänä 

To 25.3. klo 19 Pvy:n syyskokous 

Pvy:n talolla 

Su 28.3. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Purkiaisen talkoojakaja Koppalaan 
Koppalan kylään kaivataan nyt uutta jakajaa.  Jaettavia lehtiä on 36 

kpl. Lisätietoja Eky p. 040 350 1253 

Eräjärven Marttojen vuosikokouksesta 
 

Ajat eivät ole helpot vuosikokouksen järjestämiseksi, mutta ”laillisia 
edellytyksiä vuosikokouksen siirtoon ei tällä hetkellä ole, vaan vuosi-
kokous tulee pitää sääntöjen mukaisesti maaliskuun loppuun men-
nessä”. 
Mahdollisimman monen osallistujan kannattaa käyttää etäyhteyttä. 
Paikalla Erälinnassa ollaan tiistaina 23.3. klo 19.00, mutta  
”kokoukseen ei saa tulee vähänkään sairaana ja fyysistä kokoukseen 
osallistumista pyydetään muutenkin välttämään tässä erityistilan-
teessa”. 
Lainaukset ovat suoraan Marttaliiton korona-ajan vuosikokousohjeis-
tuksesta Martat.fi-sivustolta. 
 
Joten mene tietokoneen selaimella osoitteeseen  
meet.jit.si (vaihda halutessasi sivuston kieleksi suomi),  
kirjoita ”laatikkoon” EräjärvenMYvuosikokous21  ja  
paina go/aloita – ja pim, olet kokouksessa!  
(Salli tietokoneen kameran ja mikrofonin käyttö.) 
Ruudun viereen itselleen kannattaa varata hyvät kokoustarjoilut,  

näkemisiin/kuulemisiin tiistaina! 

       SR 

Talousneuvola Orivedellä 

Talousneuvola on kaikenikäisille tarkoitettu palvelu, jossa saa ilman 

ajanvarausta neuvoja erilaisiin talouden asioihin. Talousneuvolassa 

voi keskustella sosiaalipalvelujen, työllisyyspalvelujen, TE-

toimiston, diakonian, etsivän nuorisotyön, talous- ja velkaneuvon-

nan ja/tai ulosoton työntekijän kanssa.  Talousneuvolassa on lisäksi 

jaossa talousaiheista materiaalia. 

Talousneuvolan tarkoitus on tarjota oikea-aikaista moniammatillista 

matalan kynnyksen palvelua. Ohjauksen avulla kävijä saa keinoja hal-

lita entistä paremmin omaa talouttaan sekä ehkäistä velkaongelmien 

syntymistä ja syvenemistä. Talousneuvolassa voi halutessaan asioida 

useita kertoja.  

Talousneuvola on avoinna kevätkauden aikana kuukauden viimeise-

nä torstaina eli 25.3., 29.4. ja 27.5. klo 12-15 välisenä aikana Orivesi

-talon 2. kerroksessa (Keskustie 26). Jos paikan päällä käynti ei on-

nistu, voi kyseisenä aikana olla vaihtoehtoisesti yhteydessä Talous-

neuvolan työntekijöihin puhelimitse numeroon 040 133 9254. 
orivesi.fi 

Näin tunnistat Postin teksti-

viestillä lähettämän saapu-

misilmoituksen 

Viime päivinä on Eräjärvelle tul-

lut paljon huijaustekstiviestejä 

postin nimissä.  

Mikäli paketti on tullut Ekylle, 

niin Postin oikeassa tekstiviestis-

sä ei ikinä ole linkkiä, eikä siinä 

pyydetä maksua tms. Parhaiten 

oikean viestin tunnistaa siitä, 

että vistin lopussa on noutopai-

kan nimi ja osoite, sekä A-

kirjaimella alkava hyllypaikkanu-

mero (esim. A1252) 


